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REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CAMPUS 

GESTÃO 2014-2016 

ATA Nº 04/2016 

 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e quinze 1 

minutos, na Sala de Convenções do nono andar do prédio sede do Campus Porto 2 

Alegre do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – 3 

sito a Rua Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital, foi realizada 4 

a terceira reunião ordinária do Conselho deste Campus do ano de 2016, cuja pauta, 5 

conforme convocação ordinária 03/2016, expedida pelo Presidente deste Conselho 6 

foi: 1. Aprovação do Plano de Ação (modificações); 2. Aprovação Ad referendum 7 

afastamento Karen; 3. Proposta de contingenciamento; 4. Relatos: obras, visitas 8 

técnicas; 5. indicação de representante Minuta Regulamentação do art. 13 9 

(estágios); 6. Definição do código de vaga de técnicos de laboratório/área e de 10 

técnico em assuntos educacionais; 7 – Definição de Vagas Docentes após 11 

indicação de área de conhecimento; 8 – Encaminhamento de processo de 12 

consulta sobre Encargo do Prelúdio; 9 – Assuntos Gerais.  Iniciou-se a reunião em 13 

segunda chamada às quatorze horas e quinze minutos com a presença do Presidente 14 

do Conselho, Marcelo Augusto Rauh Schmitt, da secretária indicada pelo presidente, 15 

Camila Lombard Pedrazza, e dos conselheiros Renato Avellar de Albuquerque, Douglas 16 

Neves Ricalde, Rafael Dutra Soares, Aline Martins Disconsi e Fabiana Grala Centeno, 17 

como representantes técnicos administrativos, Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira, 18 

Evandro Manara Miletto, Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva, Jéferson de 19 

Araújo Funchal e André Rosa Martins como representantes docentes, além de Charles 20 

Florczak Almeida e Guilherme Dornelas Câmara como representantes externos. Iniciou-21 

se a reunião com o presidente apresentando a pauta conforme convocação ordinária 22 

03/2016. A seguir, o presidente passou a palavra ao Conselheiro Douglas Neves 23 
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Ricalde que apresentou o requerimento para esclarecimento de dúvidas referente à 24 

concessão de diárias a pessoas estranhas ao IFRS. Também referiu a falta de 25 

publicidade das atas 10 e 12/2012, além de outros documentos oficiais no site do 26 

campus, que tampouco foram apreciadas pelo Concamp, o que, segundo sua opinião, 27 

extrapola todos os prazos regimentais previstos e aceitáveis. O conselheiro Douglas 28 

Neves Ricalde solicitou que se colocasse na pauta de regime de urgência o Edital 29 

024/2016 referente às eleições para Comissões Permanentes do Campus. Em votação, 30 

o pedido de urgência do Conselheiro Douglas Neves Ricalde foi aprovado pelos 31 

conselheiros. O Conselheiro Renato Avellar de Albuquerque informou que a solicitação 32 

realizada pelo Conselheiro André Rosa Martins referente ao retorno do processo, que 33 

está no Campus Viamão, já foi feita e que, assim que o mesmo retornar ao Campus, tal 34 

fato será comunicado. O presidente do Conselho trouxe alguns esclarecimentos de 35 

dúvidas surgidas na reunião anterior. Informou que a documentação referente à 36 

servidora Ana Rosaura Moraes Springer não esclarece se ela foi cedida ou se foi 37 

requisita pela AGU. A requisição pública está no DOU de 13/10/2014. Também 38 

esclareceu que as vagas pertencem sempre ao IFRS e que nem sempre permanecem 39 

no Campus. Por fim, o Presidente solicitou a alteração na ordem da pauta, que foi 40 

aprovada pelos conselheiros. Após discussão sobre as alterações necessárias no Edital 41 

nº 024/2016, alterou-se o item 2.13 (permitir que os docentes votem em candidato de 42 

qualquer área acadêmica, e não apenas em candidato da sua área). Todos aprovaram 43 

por unanimidade. Também foram trazidas as propostas de que sejam escolhidos os 44 

representantes faltantes para as comissões em assembléia da categoria pelo 45 

Conselheiro Douglas Neves Ricalde, cujos teores foram aprovados por todos os 46 

conselheiros. Passou-se então aos itens da pauta: 1. Aprovação do Plano de Ação 47 

(modificações). O Presidente do Conselho manifestou que é importante que o plano 48 

de ação contenha todos os itens, ou seja, que sejam mencionadas ações sem custos 49 

também. Trouxe à pauta a necessidade de alteração de valores para envio à Reitoria, 50 

uma vez que tal plano deverá ser aprovado pelo CONSUP. A palavra foi dada ao 51 
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Diretor de Administração, Sr. Fabrício Sobrosa Affeldt. O referido Diretor informou que 52 

foi feito um fluxo diferente do ideal e o plano de ação foi encaminhado diretamente ao 53 

CONSUP, ou seja, sem a passagem dele pelo CONCAMP. Ele esclareceu que tais 54 

encaminhamentos devem ser feitos até os meses de julho ou agosto. No entanto, 55 

naquele momento foi necessário, mesmo que de forma tardia, encaminhá-lo ao 56 

CONSUP. Após esclarecimentos sobre a melhor forma de se definir e aprovar um plano 57 

de ação, ele fez a leitura do plano proposto com os devidos valores. O Conselheiro 58 

André Rosa Martins sugeriu que, no plano de ação para 2017, fique mais clara a 59 

visualização dos principais serviços. O Presidente do CONCAMP informou que, na 60 

semana seguinte, seriam publicados os valores gastos até àquela data. O Conselheiro 61 

André Rosa Martins perguntou ao Diretor de Administração se os valores apresentados 62 

já consideram o contingenciamento imposto pelo governo federal. O  63 

Diretor do DA esclareceu que no valor de R$ 5.300.000,00 já está considerado o corte 64 

de 10%. Também declarou que, no entanto, o Campus está recebendo 78,05%. A 65 

seguir, citou algumas despesas ordinárias e extraordinárias aos Conselheiros. Também 66 

ponderou sobre a necessidade de redução de despesas. O Conselheiro Douglas Neves 67 

Ricalde referiu a concessão de diárias a colaboradores eventuais. O Diretor de 68 

Administração respondeu que tais concessões correspondem a tutores do EAD os 69 

quais realizam viagens para os polos. O Presidente do Conselho esclareceu que as 70 

diárias de cursos EAD eram financiadas pelo projeto E-TEC. Também ressaltou que o 71 

fim do projeto não corresponde ao fim dos cursos, pois ainda há turmas. O Conselheiro 72 

Douglas Neves Ricalde referiu que as dúvidas dele sobre diárias dizem respeito a quem 73 

não é servidor do IFRS. Esclareceu-se que não há proibições de pagamentos de diárias 74 

a colaboradores que participam de oitivas de procedimentos administrativos. A 75 

Conselheira Aline Disconsi questionou qual órgão paga o seguro dos estudantes, ao 76 

que o Diretor de Administração esclareceu que é o Campus. A seguir, a Conselheira 77 

Aline Disconsi perguntou se “o boato” de que haveria atraso nos pagamentos seria 78 

verdadeiro e se isso não acarretaria problemas para acioná-lo. O Diretor de 79 
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Administração esclareceu que o pagamento é anual e que não há impeditivo para 80 

ressarcimento em caso de acidente. Por último, o Diretor do DA fez referência a futuros 81 

aumentos no contingenciamento da empresa responsável pela segurança devido ao 82 

dissídio da categoria. O Presidente do Conselho lembrou que cursos EAD não são 83 

necessariamente despesas, pois incidem no número de alunos do Campus. Foi 84 

colocada em votação a proposta, o que restou aprovada por unanimidade. O segundo 85 

item discutido foi o contingenciamento dos gastos. Esse ponto de pauta 86 

compreendeu esclarecimentos responsáveis da necessidade de economizar para poder 87 

viabilizar as ações do Campus até o final do ano de 2016. Os Conselheiros puderam 88 

esclarecer suas dúvidas com a presença do Diretor de Administração. Por solicitação 89 

do conselheiro Douglas registra-se que o diretor Fabrício Affeldt mencionou haver um 90 

custo mensal de cerca de dezesseis mil reais com a manutenção da casa da rua Corte 91 

Real, listada no patrimônio do IFRS para uso do Campus Porto Alegre. O terceiro item 92 

tratou da prorrogação do afastamento da Professora Karen Selbach Borges. Tal 93 

prorrogação foi aprovada pelo Presidente do Conselho “ad referendum”. O Conselheiro 94 

André Rosa Martins informou que tal prática para renovações de afastamento facilita os 95 

trâmites. O Conselho referendou a decisão do Presidente do Conselho. O quarto item 96 

tratado foi os relatos sobre obras e visitas técnicas.  Comentou sobre o conserto de 97 

um ônibus que já atende parte da demanda dessas visitas de campo. Outra parte da 98 

demanda é contratada. Também comentou que, em reunião com os professores do 99 

Ensino, tratou-se de uma distribuição mais igualitária da verba para viagens entre os 100 

cursos ao longo do ano. O Conselheiro Douglas Neves Ricalde questionou se a 101 

viabilidade de se fazer viagens em local mais próximo com custos menores. A seguir, 102 

tratou-se da indicação dos representantes para confecção de minuta de 103 

regulamentação do artigo 13, Resolução 20/2013. O Presidente propôs que fossem 104 

homologados os sete nomes indicados, os quais foram aprovados pelos Conselheiros. 105 

Eles também decidiram que novos nomes poderão ser trazidos ao CONCAMP para 106 

posterior aprovação. O item seguinte tratado foi as vagas pendentes para os 107 
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cargos de Técnico de Laboratório e Técnico em Assuntos Educacionais. O 108 

Presidente do Conselho opinou que, no caso de real necessidade da vaga oriunda da 109 

aposentadoria de Cláudio Sérgio da Silveira Silva, a decisão anterior do Conselho 110 

seja mantida e a vaga seja destinada a um Técnico de Laboratório/Panificação. O 111 

Conselheiro Renato Avellar de Albuquerque apresentou estudo da CIS através de voto 112 

dos TAE’s. A resposta das vagas originadas das saídas dos servidores Cláudio Sérgio 113 

da Silveira Silva, Lucas Coradini e Gabriela Fernanda Cé Luft. O estudo teve como 114 

resultado que a maioria votou pela manutenção da vaga oriunda da aposentadoria de 115 

Cláudio Sérgio da Silveira Silva como Técnico de Laboratório. O Conselheiro Douglas 116 

Neves Ricalde opinou que a decisão anterior do Conselho deve ser ratificada e propôs 117 

um debate em relação à segunda vaga. Ele também retratou-se em relação à colega 118 

Fabiana Grala Centeno por comentário seu em reunião anterior sobre a quantidade de 119 

votos desta colega ao questionário da CIS. O Conselheiro André Rosa Martins 120 

perguntou se a vaga corresponde à de Técnico de Laboratório/Biologia ou Técnico de 121 

Laboratório/Área. O Conselheiro Douglas Neves Ricalde esclareceu que a área pode 122 

ser modificada. O Conselheiro Renato Avellar de Albuquerque sugeriu que se 123 

indicassem os nomes dos Coordenadores das Áreas para àquelas que não passaram 124 

nenhuma informação. A seguir, foi apresentado o estudo da CIS sobre ocupação das 125 

vagas de técnico-administrativos no que se refere ao preenchimento das três 126 

últimas vagas. Após longo debate, decidiu-se por aprovar: a destinação dos três 127 

códigos de vagas para Técnico de Laboratório/Alimentos, Técnico em RH/Gestão 128 

de Pessoas ou Administrador e Assistente Social.  O próximo item de pauta tratou 129 

da definição do concurso para professores, mais especificamente da homologação da 130 

indicação realizada pelas áreas acadêmicas. A área acadêmica de Letras, Literatura e 131 

Artes solicitou concurso público para professor de português/inglês (DE), professor 132 

português/espanhol (DE) e professor de violino (DE). A área acadêmica de informática 133 

solicitou concurso público para professor de informática geral (DE). Já a área 134 

acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas solicitou concurso público para professores 135 
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na área de Relações Públicas (DE) e Economia (20h). O Concurso do Campus decidiu 136 

solicitar esclarecimentos sobre o regime de trabalho de 20h e aprovou as outras 137 

solicitações. Encerrada a pauta, o Diretor do Conselho passou aos assuntos gerais. O 138 

Presidente relatou que o processo antigo aberto pelo Conselho referente ao Edital de 139 

afastamento dos docentes estava no Gabinete da Direção. Ele disse que por tratar-se 140 

de matéria já esgotada, pretende arquivá-lo, no que o Conselho concordou. O 141 

Presidente do Conselho informou que já solicitou o retorno de um PAD, que está em 142 

Viamão, ao Campus POA, conforme solicitação deste Conselho. Também comunicou 143 

que o Reitor e a Diretora de Desenvolvimento Institucional obtiveram a renovação com 144 

o convênio da UFRGS, permitindo que a mudança dos Laboratórios de Química seja 145 

realizada em 15/07/16 e que os alunos utilizem o RU da UFRGS até o final de 2016. O 146 

Conselheiro Evandro Manara Miletto apresentou possibilidades de parcerias com o 147 

projeto da Prefeitura conhecido como INOVA/POA. O Conselheiro André Rosa 148 

Martins questionou sobre tratativas a respeito do Campus avançado de Guaíba. O 149 

Presidente do Conselho respondeu que houve apenas conversas informais a respeito. 150 

A seguir, o Presidente do Conselho deu por encerrada a sessão e nada mais havendo a 151 

constar, eu, Camila Lombard Pedrazza, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada 152 

será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, vinte de abril do ano de dois mil 153 

e dezesseis. 154 

 
Camila Lombard Pedrazza _______________________________________________________ 
(Secretária) 
 
Marcelo Augusto Rauh Schmitt __________________________________________________ 
(Presidente) 
 
André Rosa Martins ____________________________________________________________ 

 

Evandro Manara Miletto _________________________________________________________ 

 

Jeferson de Araujo Funchal ______________________________________________________ 

http://www.poa.ifrs.edu.br/?page_id=7273
http://www.poa.ifrs.edu.br/?page_id=7411
http://www.poa.ifrs.edu.br/?page_id=7322
http://www.poa.ifrs.edu.br/?page_id=7637
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Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira _________________________________________________ 

 

Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva ___________________________________________ 

 

Aline Martins Disconsi __________________________________________________________ 

 

Douglas Neves Ricalde  _________________________________________________________ 

 

Fabiana Grala Centeno  _________________________________________________________ 

 

Rafael Dutra Soares ____________________________________________________________ 

 

Renato Avellar de Albuquerque ___________________________________________________ 

 
Julian Silveira Diogo de Ávila Fontoura --------------------------- AUSENTE -------------------------- 
 
Karoline Ramos Viana --------------------------------------- AUSENTE ----------------------------------- 
 
Paula Inês Grana Oliveira ----------------------------------- AUSENTE ----------------------------------- 
 
Tales Schmitt Samuel ----------------------------------- AUSENTE ---------------------------------------- 
 
Thais Helfensteller Rosa -------------------------------- AUSENTE ---------------------------------------- 
 

Charles Florczak Almeida / ASSUFRGS ____________________________________________ 

 

Guilherme Dornelas Camara / ANDES – UFRGS _____________________________________ 

http://www.poa.ifrs.edu.br/?page_id=4882
http://www.poa.ifrs.edu.br/?page_id=4729

